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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια  υλικών για τον εξοπλισμό του 

θερμοκηπίου για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  

Για την προμήθεια καλαμιών στήριξης φυτών ύψους 1,2-1,5 μ. και διαμέτρου 12 χιλ. 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

Για την προμήθεια γαιουφάσματος μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για κάλυψη εδάφους 

σε κήπους και θερμοκήπια. Έχει χρώμα μαύρο πλάτους 3 m, μήκους 50 m. Ιδανικό 

ύφασμα για αποστράγγιση σε σημεία που δεν θέλουμε να βγαίνουν αγριόχορτα  ενώ 

αφήνει να περνά σχετικά εύκολα το νερό από κάτω. 
Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  

Για την προμήθεια γαιουφάσματος μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για κάλυψη εδάφους 

σε κήπους και θερμοκήπια. Έχει χρώμα μαύρο πλάτους 2 m, μήκους 50 m. Ιδανικό 

ύφασμα για αποστράγγιση σε σημεία που δεν θέλουμε να βγαίνουν αγριόχορτα  ενώ 

αφήνει να περνά σχετικά εύκολα το νερό από κάτω. 
Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

 

 

 

 

  
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

Ταχ. Δ/νση: MΠΙΧΑΚΗ 8 

Ταχ. Κώδικας: 18233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ 

ΤΗΛ.: 213 2004 248 – 213 2004 860 

FAX: 213 2004 851 

E-mail: meletesprasinou@gmail.com 



 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

Για την προμήθεια ηλεκτρονικού μετρητή εδάφους κατάλληλο για μέτρηση υγρασίας, 

αναλυτή χώματος, πεχάμετρο και φωτεινόμετρο. 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

Για την προμήθεια κορδονιού δεσίματος φυτών από PVC άριστης ποιότητας και 

μεγάλης αντοχής. Είναι κατάλληλο για δέσιμο, σε χρώμα σκούρο πράσινο και σε 2 

χιλιοστά και 100 μέτρων 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

Για την προμήθεια πλαστικής δεξαμενής 1000 λίτρων κυλινδρική κατακόρυφη διπλού 

τοιχώματος  σε λευκό χρώμα, παροχής 1’’, ύψους μέχρι 100 εκατοστά 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

Για την προμήθεια πλαστικής δεξαμενής 8000 λίτρων κυλινδρική κατακόρυφη διπλού 

τοιχώματος  σε λευκό χρώμα, παροχής 2’’, ύψους μέχρι  200 εκατοστά 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  

Για τη προμήθεια πλαστικών γλαστρών διαστάσεων 17Χ15,5. 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  

Για τη προμήθεια μέγγενης πάγκου ατσάλινη με άνοιγμα σιαγόνων στα 150mm 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  

Για τη προμήθεια σέσουλας αλουμινίου 30 εκατοστών 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου καροτσιού φυτωρίου με σκελετό διαμέτρου 33 χιλ. 

από γαλβανιζέ λαμαρίνα 1 χιλ. βιδωμένη πάνω στο σκελετό. Διαστάσεις σκάφης 

142Χ64Χ8 εκ. με 2 συμπαγές ρόδες 38Χ20 κατάλληλο για μεταφορά γλαστρών. 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  

Για τη προμήθεια προγραμματιστή ποτίσματος 9 στάσεων μπαταρίας. 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 13
ο
  

Για τη προμήθεια πλαστικού βάζου διαφανές 12Χ8 εκατοστά για αποθήκευση 

σπόρων με καπάκι βιδωτό. 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  

Για την προμήθεια σωλήνα Γαλβανιζέ Βαρέως Τύπου (Πράσινη) 1" Ίντσας, με πάχος 

τοιχώματος 3,2 mm. με βιδωτά άκρα και μούφα. 

Μήκος: 6 μέτρα. 

Εξωτερική διάμετρος: 33,7mm. 

Πάχος τοιχώματος: 3,2mm. 

Θεωρητικό Βάρος: 2.46 kgr/m. 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
  

Για τη προμήθεια κρουστικού δραπανοκατσάβιδου 2 ταχυτήτων LI-ION 18V 

(2X1,5AH) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

Λεπτή χειρολαβή για άνετο πιάσιμο 

Αντιολισθητική λαβή με ελαστομερές 

Mπαταρία Li-Ion 18V 1.5Ah 

Δεξί-Αριστερό 

Ικανότητα οπής σε μέταλλο 13mm 

Ικανότητα οπής σε ξύλο 36mm 

Ικανότητα οπής σε μπετό 13mm 

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-400rpm/0-1300rpm 

Κρούσεις ανά λεπτό 0-6000/0-19500 

Mέγιστη ροπή στην αργή ταχύτητα 42Nm, στην γρήγορη ταχύτητα 27Νm 

Ακαριαίο φρενάρισμα του μοτέρ 

2 μηχανικές ταχύτητες 

Ρυθμιζόμενη ροπή 16 θέσεις 

Ηλεκτρονική διακοπή 

Αυτόματο τσόκ 13mm 

Βάρος 1,7Κg 

Να περιλαμβάνονται: 2 μπαταρίες Li-Ion 18V 1,5Ah,ταχυφορτιστής 22min, βαλίτσα 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
  

Για τη προμήθεια Σετ V-Line Τρυπάνια & Μύτες & Καρυδάκια 

Κατσαβίδι και μαγνητική ράβδος. 

- 11 τρυπάνια μετάλλου HSS-TiN με διάμετρο από 2 έως 8 mm. 

- 11 τρυπάνια πέτρας με διάμετρο από 3 έως 10 mm. 

- 8 τρυπάνια ξύλου με διάμετρο από 3 έως 10 mm. 

- 15 μύτες κατσαβιδιών με μήκος: 50 mm, PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3, S 6, T 10/15 / 

20/25, H 5/6. 

- 34 μύτες κατσαβιδιών με μήκος: 25 mm, PH 0/0/1/1/2/2/3/3, PZ 0/0/1/1/2/2/3 / 3, S 

3/5/5/7, T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, H 3/5/5/6. 

- 8 υποδοχές με διάμετρο 6/7/8 / 9/10/11/12/13 mm. Λαβή και μαγνητική βάση. 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 



 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
  

Για τη προμήθεια Σετ καρυδάκια 1/2″-1/4″ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

1/4” λαβή καστάνιας με ελαστικό πλαστικό 2 υλικών αντιυδρωτικό / αντιολισθητικό 

1/4 ” Εξάγωνα καρυδάκια  3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 

1/4 “Μακριά εξάγωνα καρυδάκια υποδοχές: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm 

1/4 “Προέκταση : 100 mm 

1/4 “Γωνιακή  άρθρωση 

1/4 “στήριγμα μύτης με κλιπ ελατηρίου 

1/4 Ίσια  λαβή: 125mm 

1/4 “Κατσαβίδι με τετράγωνη υποδοχή για καρυδάκια με λαβή  FatMax τυπου BOST 

26 Μύτες 25 mm 

Εξάγωνες 3|4|5|6 mm 

Ίσιες : 4| 4.5|5, 5|5, 6| 6,5| 8 mm 

1/2”  Καστάνια κεφάλης με κομβιο ταχείας απελευθέρωσης 

1/2 ” Εξαγωνα καρυδάκια  10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm 

1/2 ”  Μακριά καρυδάκια  Εξάγωνα :14-15-17-19-16-21 mm 

1/2 ”  Κλειδιά Μπουζί: 16 | 21 mm 

1/2 ”  Προέκταση 125mm | 250 mm με αντάπτορα 3/8” -> 1/2” 

1/2 ”  Γωνιακή άρθρωση 

5/16” Υποδοχέας μυτών  – ½” με συνδετικό 

Μύτες κατσαβιδιού εξάγωνες  15 |25 mm: 

Αλλεν : 8|10|12|14 mm 

Ίσιες : 8|10|12 mm 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
  

Για τη προμήθεια εργαλειοθηκης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

Αφαιρούμενη θήκη 

Βαλβίδα αποσυμπίεσης 

Λαβές 2 υλικών 

4mm πάχος τοιχωμάτων 

Άγκιστρα σύνδεσης 

Ανθεκτικότητα σε σκόνη και νερό: IP 65 

Υποδοχή κλειδαριάς 

Διαστάσεις: 55 x 33 x 31 cm 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
  

Για τη προμήθεια μεταλλικού καροτσιού λάστιχου ποτίσματος 50 μέτρων με 

ανοξείδωτο πλαίσιο και ρόδες που να τυλίγει αυτόματα το λάστιχο 

Διάμετρος σωλήνας ¾’’ 

Μήκος σωλήνας μέχρι 50 μέτρων. 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο 

 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 20
ο
  

Για τη προμήθεια κουρευτικής ηλεκτρικής μηχανής για χλοοτάπητα 1200 watt, 

πλάτος κοπής μέχρι 32 εκατοστά, ύψος κοπής από 20-60 χιλιοστά, ρύθμιση ύψους 

κοπής σε 3 θέσεις ανά άξονα και βάρος μέχρι 7 κιλά. 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο 

 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
  

Για τη προμήθεια φυσητήρα και αναρροφητήρα βενζινοκίνητου τετράχρονου 

κινητήρα 1.2 HP 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
  

Για τη προμήθεια τηλεσκοπικού κονταροπρίονου βενζινοκίνητου τετράχρονου με 

προέκταση από 2,72μ. μέχρι 3,92 μ. κυβισμού 25,4 cc και μήκος λάμας 25 εκατοστών 

 

ΑΡΘΡΟ 23
ο
  

Για τη προμήθεια πλαστικών γλαστρών διαστάσεων 18,5Χ21,5 εκατοστών. 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 24
ο
  

Για τη προμήθεια πλαστικών τετράγωνων γλαστρών διαστάσεων 13Χ13 και ύψος 18 

εκατοστών. 

Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο. 

 

 

 

 

Η δαπάνη των υλικών ανέρχεται σε 8058,00 € . Η απαιτούμενη πίστωση είναι  

9991,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. 

 

 

     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                            Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                                                             ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                             ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

     ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ                                                              ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

        ΒΑΘΜΟΣ Α’                                                                  ΒΑΘΜΟΣ Α’ 

 

 


